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Textul lucrării va fi scris cu diacritice în Microsoft Word, font Times New Roman, corp
de literă 12, interval între rânduri 1,15, alineat 1,0.
Textul va avea câmpuri de sus, jos, stânga, dreapta: 2 cm.
Titlul lucrării va fi scris cu majuscule, centrat cu Bold.
Prenumele și numele complet al autorului/ autorilor vor fi plasate imediat după titlu și vor
fi însoțite de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara), ORCID și email.
Numărul maxim de autori admis la o lucrare este 2.
Volumul lucrării nu va fi mai mic de 5 pagini și nu va depăși 7 pagini.
Lucrările vor conține: rezumate în limbile română și engleză (200-500 de semne sau 75100 cuvinte) și cuvinte-cheie în limbile română și engleză (3-7 termeni conceptuali).
Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se vor plasa centrat, după referința
respectivă indicată în text. Sub figură se va indica numărul de ordine și legenda.
Diagramele și schemele vor fi amplasate în text în format de fotografie.
Tabelele vor fi numerotate și vor fi însoțite de titlu, plasat de asupra tabelului, cu aliniere
la dreapta și litere aldine.
Lucrarea va aborda una din tematicile propuse pentru dezbateri în cadrul conferinței, va fi
originală și va cuprinde experiențe personale.
Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se vor introduce în textul lucrării,
corespunzător listei bibliografice. (A nu se introduce în lista cu referințe bibliografice
titluri fără trimiteri.)
Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului
de mai jos:

Exemplul 1 (un autor)
ȚURCAN N. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP
USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.
Exemplul 2 (doi autori)
GHEŢIU M., TOPOREŢ V. Chimia lemnului. Chişinău: Tehnica-Info, 2010. 404 p. ISBN 9789975-63-310-9
Teze, autoreferate
COJOCARU I. Suportul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova: tz.
de doct. în informatică. Chişinău, 2014. 160 p.
Materialele conferinţelor
Conservarea diversităţii plantelor: simp. şt. intern., ed. a 2-a, 16-19 mai 2012, Chişinău. Ch.,
2012. 539 p. ISBN 978-9975-62-311-7.
Articole în reviste științifice
DIŢA M., VÂRLAN M. Autocontrolul, stabilitatea emoţională şi comportamentul la
preadolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2014, nr 1(34), pp. 1-7.
ISSN 1857- 0224.
Cărţi electronice şi publicaţii monografice online
POPA A., PROHNIŢCHI V. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare
necesară o reformă? Versiune preliminară [online]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat
02.09.2016]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf
Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor
ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revine autorilor.

